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 رزاده(ینـوشته   بهـــــــــرام بیک ) م

 

 کانادا -ریگکل
 ۲۹۳۱جدی  ۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 ن      تا که کاری  تو شود درمان کارکاری بک  هموطن کاری نداری

                               

ان  محتتترم ستتازی وززتتن ستتیمای شتتع ان استت م  لتتیک  و گدوستتتان  و اوان تتد             

                !برکاتهرحمی اله و 

بته  تر  و را بته شتما دوستتان تمتدز  داشتته   ات و احترامها درود صمیمانه ترزن         

دشتم یها و  متده  ،بتا اوتومتها تتومم سان  که بعد از سه دهته  کمتمکه هتای سیاست  میر

المتعا   رترارداده بتود   های  میق سیاس  که حیات  مردم ما را به چاله کمتیده و تحتی

 مردم  ذاب دزده ما  نتوانست د از ازن وضع رری بار نفس راحی  بکم د و به ارام  زنده

   غرزبانه  اوزه را به پیه برند گ

  

ازتن  بتهجامعته از م تجربه سیاس  و درک  میق ب ا به  دماروش فکران برا  از          

و بتر شود ه ه  فکر ر  فهم  زک لحظکه به  همدگ نرا  ندادند آامه دادند و مجال وضع اد

ر طتر  و  ملت  میستاات د کته نتیجته ان  کمتته گاومانه   لیه زکدزرا  کس پ ن های 

ردزتد   بتاراره فرزنتدان روشتن ضتمیر و گم مرزبتوازن   رشید انفرزندتن ازشدن ده ها 

یتری ها از وضع سیاست  امتروزی و نتیجته گاهل ابره ازن اطه باستان با درک وارعیی 

ردهمتتاز  سرنوشتتی ستتاز بتترای تمتتام متتردم  گاز  ملکتترد هتتای زکتتدزنر توانستتت د زتتک 

بتتا توتتا متتی   ار نتته شتتان بتترای اولتتین  بتتار دروازه و   بتته راه اندازنتتد ولستتوال  شتتع ان 

بترای ره متودی فضای دوستت  و بترادری رابتر روی متردم شتع ان بتاز نماز تد  تتا باشتد  

 ها و حت  برای ورزی  بدامان  باشد ر ولسوال  گروش فکران و مردم دز
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رد همتاز  را بته فتال نیتک گان  ازن گردان دگمن ازن اردام نیک و سرنوشی ساز            

بتا صتداری کامتل در راه  تحمتق ازتن  و وز  گترفته و برای شان ایر ممتدم و میارکبتاد  میگ

 انسان   اود را سهی  دانسته و نمه اوزه را  اداه  اواهی   نمود  گهدف بزر

 

 !دوستان  محترم            

شتع ان انعکتا   ستیمای دوستان که از  طرزتق ستازی وززتن من همه روزه نوشتار های  

همه دوستتان بتا ارافتی رلت  طتر  هتا و پیمت هادات اتود را   د مطالعه  می ماز نداده میمو

نها دزتده نمیمتود  بلکته  پیمترفی و پمتتیبان   میتق آرص در اونه  نوگهیچ، دمی ماز ارازه 

 بلکته بته ااهتارات و نوشتتاری اکتفتا شتود  ب ظرم نبازتد ت هتا   اوزه را  انعکا  داده اند 

ازجاد گردد وزمیتته کمیته اجرازیه با ص حیی  کزبازد ماده شدن پ تفورم  اساس  آبرای 

، ازتتن  تت وه بتتران  ازجتتاد تفتتاه  و اتحتتاد مهیتتا ستتازد  نمستتی هتتای بعتتدی غتتر را بتترای 

بتتروز هتتر نتتو  اتتود ستتری هتتا بطتتور صتتادرانه و ،  ناستتال  و کارشتتک انهاز افکتتار کمیتتته 

وستیع   تبلیعتاتجهتی تحمتق اهتداف ازتن پروسته ، درهمچ تان ،  نمازد یریگجلوم وفانه 

هتتای روه گتتتحکتتی  روابتتس احستت ه در بتتین   راه انتتدازی و در جهتتیامیتتل هتتا فرادر میتتان 

چ انچه درزن متورد ردهماه  دوامدار گتدوزر با و مردم  ولسوال  شع ان  سیاس مختلف 

ن نمیتوانی  آدر غیر  محترم  بدالکرز  )نو جو ( نیز اشاره فرموده اند راه اندازی نماز د  

  ازن پروسه را  به  پیه ببرز 

 های ربتتل هتت  از طتترف بعضتت  از روشتت فکران طتتر  هتتا و متتا بیتتاد دارزتت   ستتال          

پیم هادات  در رابطه اتحاد، دوست  و برادری ارازه شتده بتود  ولت  بتا جتدزی و راطعیتی 

ر با مداالته بعضت  از اشتخاغ معتر  جتواب رد گتمام به پیه برده نمد و از جانب دز

باراره چه مویبی های مردم شع ان درزن سه دهه دزدند و رو به رو شدند که   ،داده شد

ر باز ه  چ ین اشتتباه  گا سوال  شع ان ه وز ه  بار  اسی  تلخ  ان در کام فردفرد  ول

ردد و ازتن پترو ه بته ناکتام  گیری نگتکرار شود و ازن مسله بطور جدی و با راطعیی پی

  برای مدت طورن  حال ما بدتر اواهدشد رگجه شود به زمین زکبار دزامو

 

ردزده اسی تا  باشد به ازن حالی رکتود و ررتبتار ااتمته گامروز ازن وضع اماده            

هد بود که در ااوهمه ما و مخووصاً برادران   گداده  شود و ازن وایفه و رسالی بزر

ب  ن بیوه زنان و مردم اودرا زکجا با آ   شباروزیگ  میک  د و زندگبین مردم اود زند

ستتا ی ممتتاهده و  ۱۲  متتردم اتتودرا  درگ  و تمتت گمتت گ ی ستتیری  می ماز تتد کتته بضتتا

 احستتا  میک  تتد و اتتود شتتان هتت  در ردزتتف شتتان رتترار داشتتته و شتتک جه روحتت  را متمبتتل 

 روشتت فکر بتته بتترادران متتتین بتته ازتتن وضتتع ااتمتته دهتتی   زم لتتذا همتته متتا بازتتد بتتا  میمتتوند

  بخم دبازن پروسه سر ی بکه پیم هاد می ماز  شع ان 
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من برای رهروان ازن کاروان صلح و دوست  از اداونتد توفیتق مززتد اواستته و           

  موفمیی وپیمرفی های ززاد ارزو میبرم

 

دزترزن وبه ارتباط ازن موضو  رطعه شعرزکه سروده ام تمدز  شما رهروان صدزق         

  ۰مردم شع ان میک  

 

  صـدای  یکــدلی                                             

                           

 نواز   زکدل   از  نوا ها ن آ  از نواز  کدل     ز  صداز      نآ    مدآ  رب ما   دزار از 

 نواز   زکدل   نآ دلها  ز  زد آم   باز  روم        رام آ   بهر  دلها   شفته آ  ای   ته از 

 با صداری زکدل  زک نواح رهرزمان      ززست د د  نداشت د  رگزکد  بین   تفرزق  هیچ 

 صداز  زکدل  با  ازمان  ن آرر ازمان بودند      پیروی  زک زکدل زکدزن  ازن روم رچه گ

 زکدل  ن نواز  رآد نداشتن امیدی  هیچ   از شماق    از نفاق و  دزد  زامها   شع ان  روم

 زکدل   نواز  شییوری  نم یده  ن آبعد     مر شان    در زمان  کمیدند  بدبخت   و رنج 

 زکدل  دورمانده شدردم با   کممکه را    بدور      گزکرن  و   فهم   رگاز همد  سالها 

 زکدل  و  در راه نیک اولین  ردوم   ازن  درازن زمان     بدل دارم من چه احسا  اوش 

 زـکدل   براه   برداشت د  ام گ   تعمل با    وطن    ضمیران  روشن   ازن  وز  به گافتخار 

 زکدل  وط دار در فضای  هر بود      میرساند  ما   الق   بهر  از  ساز کار   امید  ازن 

 زکدل  زباغ  ردآمح ی بدسی  اصلح   طی ی استوار    باپاک  وط دار  هر امیدی  رگ

 زکدل  می نا اوش ود دشمن ازصدایگ   اوش د      به کانادا  تا   شع ان   الق  دوستان

 کاروان زـکدلـ   کمین   در  م  نمی  د  که بعض  هاز کین       نمیدان  عیی روا از دور

 زکدل  موج های با  میرود  شت  آشود       سیل  راه صد  نمیتواند   و ااشاک هر اس 

 زکدل   دزاری  میرسان د بار مموود با  ان     گزادآ   چ ین   اردام   به    دارم  زمین من 

 هموار راه زکدل   شود اواهد   تا ادا    دوست     ریام   در دان  اود شرزک  میرزاده 
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